TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 06/12 đến 12/12/2021)
THỨ/NGÀY

Thứ 2
(06/12/2021)

THỜI
GIAN

Trước
14g00
14g00

NỘI DUNG
- Tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” (từ
06/12 đến 20/12/2021).
- Gửi nội dung ma trận đặc tả ôn tập kiểm tra Học kỳ 1 các khối
10,11,12.
- Gửi danh sách phân công biên soạn ma trận đề,
đề kiểm tra Học kỳ 1.
Họp Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2015 – 2021.

THÀNH PHẦN
Học sinh 03 khối.

ĐỊA ĐIỂM
Trực tuyến

Các tổ trưởng chuyên môn.
Các tổ trưởng chuyên môn các
môn kiểm tra tập trung.
Theo Quyết định.

Phòng Truyền thống

Thứ 3
(07/12/2021)
Thứ 4
(08/12/2021)

8g00
Trước
9g00

Tham dự tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi
trường, giáo dục và truyền thống bảo vệ môi trường.
Tham gia thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid19” trên mạng xã hội VCNet (Tuần 8) và báo cáo theo link.

- Cô Ngọc Liên, Phó HT;
- Cô Thanh Vân, Phụ trách PBGDPL.

Đảng viên, giáo viên,
học sinh toàn trường.

Trực tuyến
Trực tuyến

Thứ 5
(09/12/2021)
Thứ 6
(10/12/2021)

Trước
14g00

Nộp đề kiểm tra, đáp án kiểm tra Học kỳ 1 về Hiệu trưởng.

14g00

Họp kiểm điểm viên chức.

8g00

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021 – 2026

14g00

Tổng vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho
Theo phân công.
học sinh đi học trở lại.

Thứ 7
(11/12/2021)

Trước 17g00 Hoàn thành công tác nhập điểm thành phần trên hệ thống Vietschool

Chủ nhật
(12/12/2021)

Giáo viên dạy các môn kiểm tra
tập trung.
Theo giấy mời.
- Theo thư mời;
- Ban lãnh đạo, cấp ủy;
- Ban chấp hành Công đoàn, Tổ
trưởng Công đoàn;
- Tổ trưởng, Tổ phó CM, Tổ
trưởng, Tổ phó Văn phòng.

Giáo viên bộ môn.

Phòng Truyền thống

Tại trường

